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OTOITZA 
 

Zein gauza ederra, Jauna,  
Pedrok Korneliori, zutunduazoz, 
dinotsozan berbak: biok gara gizaki, 
ahuspeztea Jainkoaren aurrean baino ez 
egiteko gauzea balitz lez agertuz. 
 

Ikasi daigula keinu horretan 
norbere burua bestea baino 
handiagotzat ez ikusten, 
bestea aintzat hartzen eta errespetatzen, 
eta, beragaz batera, berea dan guztia ere. 
 

Ikasi daigula bardintasun horretan 
edozein gizaki, emakumea ere, hartzen, 
eta heldu gaitezela, Jauna, 
alkarregaz lan egiteraino 
eta, daukaguneik, alkarbanatzeraino. 
—Amen. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Amaierarako abestia 
 

Zeru-lurren erregina: alleluiah! Alleluiah! 
Biztu jaku Jesus Jauna: alleluiah! 
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rren laguntzaileen alde: euren lanean pozta-
suna eta zorion-izpiak hartu daiezan, euren 
ingurukoentzat erakargarri izateraino, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Sinistun lez otoitzerako alkartzen garanok 

Ebanjelioa geuretu ahal izan daigun, ohitura 
eta betekizunetan itxiak agertu ez gaitezan, 
eta geure buruak, eliz alkarteak eta Elizea 
bera ere eguneratzen ahalegindu gaitezan, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
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Gogoratu daigun gure Bateoa: bertan izan 
ginan pekatutik askatuak, bizi barrira al-
datuak, Kristo Jainko biziagan txertatuak, 
haren biziak gugan iraun eian. Jainkoaren 
seme-alaben poztasunez abestu daigun: 
 

Bateoko uretan, Jauna, gaituzu   
pekaturako hil ta zeuretzat biztu. 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
 

Aintzarako 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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dua beteten badozue. Aurrerantzean ez 
deutsuet morroi deituko, morroiak ez dau-
eta jakiten nagusiak zer egiten dauan; 
zuei adiskide deitzen deutsuet, nire Aitak 
jakinazo deustan guztia adierazo deu-
tsuet-eta. 
Ez ninduzuen zuek aukeratu Ni, Neuk au-
keratu zinduedazan zuek, eta eginkizun 
hau emon deutsuet: edonon frutu ugaria 
eta iraunkorra emon dagizuela; holan, Ai-
tari nire izenean eskatuko deutsazuen 
guztia emongo deutsue. 
Hauxe agintzen deutsuet: maitatu dagizu-
ela alkar».  

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
 

Oharra 
Jainkoak bere bizia erdikatzen dau gugaz eta bere 
Semea hilen artetik biztu eta bere eskoi aldean je-
sarriazoz emon deusku horren erakutsia: geu ere 
bere eskoi alderako garala. Gure ondasunak alkar-
banatuz erakutsi geike geure bizia behartsuekaz al-
karbanantzen dakigula. Horren ezaugarri izan dai-
tela oraingo eske-batzea. 
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Ez dau ahaztu bere maitasuna, 
Israel herriari deutson leialtasuna. R/. 
 
Munduko bazter guztiek ikusi dabe 
gure Jainkoaren garaipena. 
Egin irrintzi Jaunari, lur osoa, 
egin poz-oihu eta kantu, jo soinua. R/. 
 
Ospatu Jauna zitaraz, 
zitaraz eta kantu-hotsez, 
turutaz eta adar-hotsez; 
egin irrintzi errege dan Jaunari. R/. 
 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jesusengan sinisteak aparteko jokabidera daroa Pedro: bere 
burua besteen gainetik ez jartera, besteak aintzat hartzera, 
eta bestearen ona ere autortzera. Ikasiko bagendu beragan-
dik!... 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 10, 25-26. 34-35. 44-48) 
 
Egun haretan, Pedro sartzera joiala, Korneliok bidera urten 
eutsan eta oinetara ahuspeztu. Baina Pedrok zutituazo eban, 
esanez: «Jagi zaitez, gizaki hutsa naz ni ere». 
Orduan, honan berba egin eban Pedrok: «Orain jabetzen naz 
Jainkoak ez dauala bereizketarik egiten, begirunea deutsana 
eta beraren guraria beteten dauana, edozein herritakoa dala 
ere, onartzen dauala baino». 
Oraindino Pedrok berbetan ziharduala, Espiritu Santua jatsi 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, pazkoaldiko 6. dome-
kako liturgia honetara. Gogoan izango doguz gu-
re eliz alkarteko gaisoak batez ere, baina baita 
ezinduak edo etxeratuak ere, alkar maitatzera 
bialtzen gaitula entzuterakoan. Baina baita bes-
te hauxe ere aurkitu ahal izango dogu: alkar 
maitasuna norbere burua besteen gainetik ez 
ikustetik hasten dala, bestea bere inguru guz-
tiagaz aintzat hartzetik… Goazen, ba, pozik, 
Jainkoak bere Semearen mahaira egiten deuskun 
deiari erantzutera. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

R/. Bizi da Jauna, bizi da! Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, bizi da gure artean! (bir) 

 

Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: 
nagusi da argia! R/. 
 

Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu: 
 berak gaitu biztu.  R/. 

 
Uraz ihinztatzea  
 

(Ohartxoa egin dondoren, abesten dan bitartean, urez ihinztatu herria, eta 
Aitearen egin. Ondoren Aintza abestu). 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 

Gurekin egon, gurekin, Jauna, 
behar dogu-ta hitzegin: 
heldu da gaua, ilun-iluna. 
Gurekin egon, gurekin! 

 

Zertaz diharduzue hitzegiten bide guztian bihotz ilun? 
Hara, Jerusalenen gertatuaz: Jesus hil dela, harainegun. 
 

Kristok behar zituen jasan behar horreik guztiok jasan behar. 
Biztu ta halan eiten ospean sar betiereko ospean sar. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa   (Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6) 
 

R/. Agertu dau Jaunak aurrean Beragandiko 
garaipena. 

 
 

Kanta Jaunari kantu barria, 
egintza harrigarriak egin ditu-eta: 
garaipena emon deutso bere eskumeak, 
bere beso santuak. R/. 
 
Bere garaipena ezagutuazo dau Jaunak, 
bere salbamen-egintza agertu nazinoen aurrean. 
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ESKARIAK 
 
† Elizearen altxor preziatua dira gaisoak; euren 
bidez hurreratu geintekez Jainkoaren errukira 
eskale, mundu honen gaisotasuna gogotan har-
tuz: 
 
—Elizearen alde: gure gizarteak bazterreratzen 

dauzan gaisoen, zaharren, behartsuen, au-
rrean erabilien edo ezertarako ez dauzanen 
ondoan egoten jakin daian, gizarte alkartua-
goa eta arduratsuagoa sustatzeko, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
—Sinismena debozino eta betekizun lez baino 

hartzen ez dabenen alde: Berbiztuaren aurki-
kuntzea egin daien, eta haren testigu izaten 
ahalegindu daitezan, ebanjelioaren bideetan, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gure etxeetan, ikastetxeetan, katekesian eta 

heziketa guztietan besteaganako begira-
mena(errespetua), hari harrera on egitea, eta 
haregaz norbera dana eta norberak daukana 
alkarbanantzea irakatsi daiten, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
—Bizia besteen alde emoten daben boluntario, 

misiolari, etxekandre, eta gaisoen eta zaha-
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zan berbea entzuten ziharduen guztien gainera. Pedrogaz 
etorritako fededun juduak harriturik egozan Espiritu Santua-
ren dohaia jentilen gainera ere jasten zala ikustean. Izan ere, 
berbeta arrotzez hitz egiten eta Jainkoa handiesten entzuten 
eutseen. 
Orduan, esan eban Pedrok: «Ukatu al daikie inork Bateoko 
ura guk lez Espiritu Santua hartu daben honeei?» Eta Jesu 
Kristoren izenean bateatu egiezala agindu eban. Ondoren, 
egun batzuetan bertan gelditzeko eskatu eutsoen Pedrori. 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaiari oharra 
 

Norengan sortu daiteke senidea maitatzea eta senidea mai-
tatu beharra, Jainkoaren maitasuna somatzen dauanagan 
baino? Ea Joanen berbeaz barruan sartzen jakun Jainkoaren 
maitatuak garana… 
 
 
San Joan Apostoluaren lehenengo gutunetik   (1 Jn 4, 7-10) 
 
Seme-alaba maiteok: Maitatu dagigun alkar, maitasuna Jain-
koagandik datorrelako, eta maite dauan guztia Jainkoagandik 
jaioa da eta ezagutzen dau Jainkoa. Maite ez dauanak ez dau 
ezagutzen Jainkoa, Jainkoa maitasuna da-eta. Jainkoak deus-
kun maitasuna honetan agertu zan: Jainkoak bere Seme baka-
rra bialdu ebala lurrera, gu haren bidez bizi izan gaitezan. 
Honetan datza maitasuna: ez guk Jainkoa maite izatean, Ha-
rek gu maite izatean baino, eta bere Semea gure pekatuen 
parkamen-oparitzat bialdu izatean. 

Jaunak esana 

 
 

Ebanjelioa 
 

Jesusek ez dau gura guk alkar edozelan maitatu 
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daigun, berak Aita maitatzean guri erakutsi 
deuskun maitasunaz maitatu daigula baino. Egin 
deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen li-
burutik   (Jn 15, 9-17) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikas-
leei: «Aitak Ni maite izan nauan lez, ho-
lantxe maite izan zaituet Nik ere zuek; 
iraun sendo nire maitasunean. Nire agin-
duak beteten badozuez, nire maitasunean 
iraungo dozue, Nik ere, Aitaren aginduak 
bete ditudalako, haren maitasunean irau-
ten dodan lez. 
Hau esan deutsuet nire poza zeuekan izan 
dagizuen, eta zuen poza bete-betea izan 
daiten. 
Hau da nire agindua: maitatu dagizuela 
alkar, Nik maite izan zaituedan lez. Ez 
dau inork maitasun handiagorik bere bizia 
adiskideen alde emoten dauanak baino. 
Zuek nire adiskide izango zaree, Nik agin-


